
Zaposlitev za predmet NEMŠČINA 6. RAZRED (N2N1, N2N2) 

2 šolski uri tedensko 

ZAPOSLITEV VELJA ZA ŠESTOŠOLCE V OBEH SKUPINAH 

Pozdravljeni, dragi moji šestošolci! 

SKUPINA 1 (4. in 6. razred ZAČETNIKI):  

Ste imeli težave s šolskimi potrebščinami? Z delom v spletnem slovarju? Vam je bilo všeč? 

Ta teden bomo šolske potrebščine utrdili.  

1. V PRILOGI vam pošiljam rešen učni list. Preglejte rešitve, popravite morebitne napake ter vse 

besede sproti še 1x na glas preberete. 

2. V PRILOGI 1 pa imate nov učni list, s pomočjo katerega boste besede prejšnjega tedna še 

utrdili. V prvi nalogi poiščete besede, ki NISO šolske potrebščine in jih obkrožite/ 

pobarvate/označite po želji. Tudi te besede prevedete s pomočjo spletnega slovarja. Drugi 

del naloge je enak nalogi zadnjič, besede razdelite v stolpce po spolu (tako si boste zapomnili 

člene, ki se jih je potrebno naučiti skupaj z besedo npr. DER Füller). 

SKUPINA 2 (5. in 6. razred):  

Ste imeli težave z novimi besedami? Z delom v spletnem slovarju? Vam je bilo všeč? 

1. V PRILOGI 3 vam pošiljam slovenske prevode. Če ste delali in opravili nalogo po navodilih, bi 

morali sedaj imeti celoten seznam besed na temo OBLAČILA, ki ji bomo letos spoznali. 

2. Ponovite BARVE. 

3. Tvorili bomo povedi na takšen način. 

Das ist eine Bluse. Die Bluse ist blau. To je bluza. Bluza je modra. 

V prvi povedi povemo za katero oblačilo gre.  Ker govorimo na splošno, uporabimo 

NEDOLOČNI ČLEN. V prvem sklonu (imenovalnik - Nominativ, KDO ALI KAJ?) poznamo 

naslednje nedoločne člene. 

Moški spol Ženski spol Srednji spol množina 

ein eine ein - 

*V množini nedoločnega spola ni, ker ein pomeni tudi EDEN, zato ga v tem primeru 

enostavno izpustimo ali pa uporabimo številko pred samostalnikom. 

V drugi povedi že točno vemo za katero oblačilo gre, zato uporabimo DOLOČNI ČLEN. Te 

poznate, a ne? To so der, die, das, die (množina). 

PRIMER: 

Vzemimo eno oblačilo npr. moškega spola. DER PULLOVER 

Napišemo povedi. Das ist ein Pullover. Der Pullover ist dunkel rot.  In zraven narišemo temno 

rdeč pulover. 

Pazite na MNOŽINO. PRIMER:  Das sind Handschuhe. Die Handschuhe sind schwarz. To so 

rokavice. Rokavice so črne. Nedoločnega člena torej ni, glagol BITI uporabimo v množinski 

obliki. 



4. Vaša naloga je, da nadaljujete snov kar na liste z oblačili in prepišete zgornjo razlago s 

primerom ter za vsak spol + množino napišete primere kot sta zgornji dve povedi  (torej vse 

skupaj 8) , zraven pa še narišete opisano oblačilo. Uporabite različne barve. 

Viel Spass! 

 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na  etika.zalec@gmail.com 

Javite se mi, napišite kako vam gre delo, kako ste… 

Bodite zdravi in ostanite nasmejani, pa lepe počitniiceee!;) 

Lep pozdrav, 

učiteljica Andreja 
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